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Resumo 

Como pensar numa ética da verdade sobre a infância como movimento inseparável da construção 

de uma verdade como ética? Partindo de um referencial teórico foucaultiano, e com base nesta 

pergunta, este texto tem como mote uma debate sobre a infância, conectando, de modo particular, 

os conceitos de “infância”, “verdade” e “ética”. Para tanto, inicialmente, estabeleço uma discussão 

acerca do conceito de ética em Foucault. Mais propriamente, teço um debate sustentado na 

problemática sobre o lugar mesmo do sujeito em sua relação com a verdade: um lugar que impõe, 

como condição primeira, a transformação do ser mesmo do sujeito. É, pois, assentada sobre este 

pressuposto básico, que une transformação e verdade, que lanço as duas discussões sobre infância: 

a primeira, infância-esquecimento, como outra forma de pensar o tempo da infância e, a segunda, 

infância-viagem, também aqui, como outra forma de pensar o espaço da infância. 

Palavras-chave: infância, ética, verdade. 

 

 

Abstract 

How to think of an ethics of truth about childhood as a movement inseparable from the 

construction of truth as ethics? Relying on Foucault's theoretical framework, and based on this 

question, this text is driven by a debate about childhood, especially connecting the concepts of 

“childhood”, “truth”, and “ethics”. For this purpose, I initially establish a discussion about the 

concept of ethics in Foucault. More precisely, I develop a debate supported by the issue of the very 

place of the individual in their relationship with truth: a place that imposes, as its primary 

condition, the transformation of the subject’s very being. Therefore, it is based on this assumption 

which unites transformation and truth that I propose two discussions about childhood: the first, 

childhood-forgetfulness, as another way of thinking about the time of childhood, and the second, 

childhood-journey, here as well, as another way of thinking the space of childhood. 

Keywords: childhood, ethics, truth. 
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        , fossem ouvidos em uma escola maternal, isso seria o bastante 

para explodir o conjunto do sistema de ensino. 

(FOUCAULT, 2000, p. 73) 

 

As crianças sofrem uma infantilização que não é a delas. 

(DELEUZE, 2000, p. 73) 

 

Foucault e Deleuze, é sabido, nunca se dedicaram ao campo da infância
1
; nunca 

fizeram dela algo específico de suas problematizações. No entanto, cada um a seu modo, 

com uma singularidade de enunciação que lhes caracteriza, os filósofos aqui nos sinalizam 

para algo não necessariamente novo, mas, pelo menos, ainda merecedor de nossa atenção – 

sobretudo porque ainda ocupamos, como adultos, uma condição bastante privilegiada em 

comparação com aquela que, culturalmente, é experienciada pelas crianças.  

A partir da fala dos autores, posso dizer que aquilo que mais me toca, que mais me 

mobiliza a falar sobre infância, é justamente a possibilidade de pensar, em meio ao nosso 

tão vasto arcabouço de teorias, de proposições e de “boas intenções” educacionais, outros 

sentidos para o que entendemos por “infância”. E insisto no termo “infância” – correndo 

todos os riscos de operar com uma categoria já tão institucionalizada –, talvez porque 

acredite que é sobre ela, e sobre os universais pedagógicos que nela se imprimem, que 

nossos esforços de pensamento e de criação mereçam ter lugar. 

Assim, afirmo que meus esforços se situam na organização de um texto que tem como 

mote uma discussão sobre a infância, que, em si mesma, visa conectar, de modo particular, 

“infância”, “verdade
2
” e “ética”; ou algo que poderia ser resumido pela pergunta (e já 

assumindo, para isso, a escolha por um referencial foucaultiano): é possível pensar numa 

ética da verdade sobre a infância como movimento inseparável da construção de uma 

verdade como ética? Trata-se de uma questão que, por sua vez, intenta sustentar e traçar 

outras relações considerando, sobretudo, a pesquisa com crianças, o lugar do pesquisador 

neste campo e os saberes que pretendemos colocar em circulação com base numa 

aproximação direta com as crianças nos mais diferentes espaços da cultura. 

Para isso, pretendo que o fio condutor desta discussão se estabeleça a partir de outras 

conexões da infância com a verdade; neste caso, outras verdades que implicam, por sua vez 

e de modo especial, outros tempos e outros espaços – talvez, pelo menos, diferentes 

daqueles com os quais nos habituamos a, quase que imediatamente, situá-la. Refiro-me aqui 

primeiro à infância e à nossa já confortável assertiva de tratá-la como pletora da memória; 

segundo, refiro-me à infância e à nossa já desgastada vontade de fixá-la nos lugares que 

construímos para elas (em etapas, em nomes, em espaços e, sobretudo, em nós mesmos). 

Em contraposição: infância-esquecimento e infância-viagem – dinamizados, 

respectivamente, como tempos e espaços outros, que talvez possam nos colocar, de algum 

modo, em estado de suspensão, de transformação.  

Para tanto, neste artigo, inicialmente, estabeleço uma discussão acerca do conceito de 
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ética em Foucault. Mais propriamente, teço um debate sobre o conceito partindo de uma 

questão fundamental, qual seja, aquela que nos permite situar o lugar mesmo do sujeito em 

sua relação com a verdade. Diferente do que nos sugere a ideia de um sujeito cognoscente 

(ou seja, para quem a verdade e o conhecimento estão à disposição), Foucault nos convida a 

considerar, a partir da análise de textos grego-romanos, uma verdade que só pode se 

constituir mediante a transformação do sujeito, ou seja, somente porque se transforma é 

que o sujeito se torna capaz de verdade. É, pois, assentada sobre este pressuposto básico – 

que une transformação e verdade –, que lanço as duas discussões já referidas sobre 

infância: a primeira, infância-esquecimento, como forma outra de inscrever o tempo da 

infância (ou de inscrever a infância no tempo do instante) e, a segunda, infância-viagem, 

também aqui, como forma outra de pensar, agora, o espaço da infância (ou se inscrever a 

infância como não-espaço). 

 
 
Apontamentos para pensar o lugar da infância a partir da ética em Foucault 
 

Dos tantos modos pelos quais temos nos valido do campo dos estudos foucaultianos 

para pensar este outro, talvez maior, que diz respeito à infância (ou, como alguns preferem, 

às infâncias), gostaria de, neste artigo, promover uma problematização a partir de um 

momento bastante preciso da obra do filósofo, qual seja, aquele em que se faz proeminente 

uma discussão sobre o conceito de ética.  

Para isso, é preciso considerar que, na obra de Foucault, o estudo sobre a ética situa-se 

em meio a questões muito particulares: inicialmente, cabe destacar que é justamente ao 

final de sua vida, no recuo hist rico que o leva até a Antiguidade greco-romana, que o 

filósofo se volta para a análise de textos clássicos produzidos nos dois primeiros séculos da 

nossa era. É ali, então, em meio a leituras tão precisas quanto densas de textos de Sócrates, 

Platão, Aristóteles, Xenofonte, que Foucault empreende ou, melhor dizendo, desdobra sua 

problemática sobre o sujeito; mais do que isso, empreende e desdobra a problemática da 

construção do sujeito como sujeito ético.  

O que leva Foucault a esse recuo e, mais amplamente, o que o mobiliza a se dedicar a 

uma discussão sobre a ética – uma dedicação que implicou não apenas a organização de 

obras sobre o tema, como um volume considerável de entrevistas e pequenos textos e, 

ainda, de cursos ministrados no Collège de France
3
? Voltar à Antiguidade clássica 

significava um movimento de pensamento e de investigação dirigido para as formas pelas 

quais os modos de subjetivação foram, naquele período, erigidos – algo que só fazia sentido 

porque atravessado por um pressuposto eminentemente histórico de todo e qualquer 

fenômeno. Neste caso, Foucault vai aos gregos orientado por uma pergunta, que não deixa 

de ser uma pergunta do presente: como foram tecidos, em diferentes momentos da história, 

modos de ser e de tornar-se sujeito? Pode-se dizer, então, que, assim como todo o percurso 

teórico e existencial de Foucault, o estudo destes textos e deste tema não estava afastado de 

indagações sobre seu tempo; neste caso, ele dizia respeito à possibilidade de pensarmos 

uma ética do presente, ou a algo que talvez pudesse ser resumido pela seguinte pergunta: 
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ora, sabendo que os modos de nos constituirmos são históricos, que outras formas de ser 

sujeito podem ser descritas – e, por consequência, pensadas – para além destas que o hoje, 

o agora nos oferece? 

Falar em ética para Foucault, de acordo com o espectro de análise e de 

problematizações que o autor empreendeu, diz respeito, acima de tudo, à relação do sujeito 

consigo mesmo – e não, por exemplo, àquela do sujeito com algo que lhe é imediata e 

linearmente “exterior” (regras, códigos, leis). Vale lembrar, quanto a isso, que toda a 

discussão sobre ética está sistematizada numa exata correspondência com as chamadas 

“práticas de si”: estes modos pelos quais o sujeito é convidado a voltar-se para si mesmo; 

estes modos pelos quais o sujeito é convidado a fazer de si para si mesmo objeto visível, 

analisável, modificável. O próprio autor afirma, de modo mais amplo, que seu trabalho não 

foi o de uma análise das ideias, dos comportamentos, das ideologias, mas o “das 

problematizações através das quais o ser se dá como podendo e devendo ser pensado” 

(FOUCAULT, 1998, p. 15).  

Daí podermos assumir uma conclusão decisiva: a de que, para Foucault, a discussão 

sobre ética não se reduz à adequação (ou não) de um indivíduo frente a um código, a algo 

que lhe impõe restrições ou proibições, mas se constitui, antes, tal como referido, na 

relação e a partir da relação do indivíduo consigo mesmo. À dinâmica do indivíduo frente a 

um código, ele chama “moral”, ou seja, a algo que diz respeito a um “conjunto de valores e 

regras de ação propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos 

prescritivos diversos”, tais como “a família, as instituições educativas, as igrejas” 

(FOUCAULT, 1998, p. 26). Trata-se de valores e regras de ação transmitidos de maneira 

explícita ou mesmo difusa, mas que, em conjunto, assumem a marca da interdição. No 

entanto, uma importante variação se efetiva aqui: por “moral”, o autor entende, o 

comportamento dos indivíduos em relação a essas regras, ou seja, “a maneira pela qual eles 

se submetem mais ou menos completamente a um princípio de conduta; pela qual eles 

obedecem ou resistem a uma interdição ou a uma prescrição; pela qual eles respeitam ou 

negligenciam um conjunto de valores” (p. 26). Em suma, trata-se de dois movimentos 

inseparáveis: de uma regra de conduta e da conduta que se pode medir frente a essa regra 

(FOUCAULT, 1998, p. 27). O cerne da questão reside, portanto, em como o sujeito se 

constitui como sujeito moral – e aí sim podemos falar de ética em Foucault: porque 

entramos no domínio do sujeito em relação a si mesmo ou, mais propriamente, no modo 

como o indivíduo constitui-se a si mesmo como sujeito moral (neste caso, a como ele opera 

sobre si mesmo, como ele efetua todo um trabalho sobre si mesmo para constituir-se como 

sujeito moral). Qual a diferença? Não se trata, pois, de mera adequação (“estou ou não 

obedecendo às regras, aos c digos”), mas de, repito, construção de si mesmo (“de que 

maneira me relaciono, me torno sujeito dessas regras? Quais os efeitos de minha adesão ou 

de minha resistência a elas para minha constituição?”). 

No âmbito da discussão sobre a ética foucaultiana, importa ainda pensar de que 

maneira, então, essas regras e conjunto de valores assumem status de verdade. Ou, mais do 

que isso, de que maneira, em função justamente deste status, essas regras e valores 

amarram o sujeito a suas formas de falar e de ser falado, a suas formas de se dizer e ser 
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dito? 

Considerando as discussões que pretendemos estabelecer neste texto, importa-nos 

esclarecer um aspecto: para os gregos, e uma vez que a verdade implicava, sobretudo, um 

tão árduo quanto intenso trabalho sobre si, o sujeito não era capaz de verdade. Melhor 

dizendo, o indivíduo, como tal, não era nem capaz de verdade, nem possuía, em si mesmo, 

capacidade de acesso à verdade (FOUCAULT, 2004). Ora, o que isso quer dizer? Quer 

dizer que o conceito de ética, em Foucault, dentre outros elementos, coloca em relevo um 

tipo particular de relação do sujeito consigo mesmo e com a verdade, que, neste caso, 

exclui qualquer garantia dada de antemão; ao contrário, “a verdade jamais é dada ao sujeito 

por um simples ato de conhecimento, ato que seria fundamentado e legitimado por ele ser o 

sujeito e por ter tal e qual estrutura de sujeito” (FOUCAULT, 2004, p. 19). 

Ao dizer que não há conhecimento sem a transformação do sujeito, o que se quer 

problematizar? Problematiza-se, sobretudo, as bases a partir das quais vimos sustentando a 

noção mesma de saber em sua relação com aquilo que é objeto de saber, de conhecimento. 

Dizendo de outro modo, dois pressupostos estão aqui em luta: o primeiro é aquele ligado ao 

que Foucault chama de “momento cartesiano” (FOUCAULT, 2004, p. 18), que instaura que 

a evidência mesma da existência do ser é pressuposto irrefutável do acesso ao 

conhecimento: “penso, logo existo”. Ou seja, neste caso, é tão-somente porque existe que o 

sujeito é capaz de saber; sua existência, em si e por si, garante a produção de saber. Mais do 

que isso, “sem que nada lhe seja solicitado, sem que seu ser de sujeito deva ser modificado 

ou alterado”, ele é capaz, “em si mesmo e unicamente por seus atos de conhecimento, de 

reconhecer a verdade e a ela ter acesso” (Ibidem). O autor defende a ideia de que a época 

moderna admite que, “o que dá acesso à verdade, as condições segundo as quais o sujeito 

pode ter acesso à verdade, é o conhecimento e tão-somente o conhecimento” (FOUCAULT, 

2004, p. 22). 

De forma inversa, e agora o segundo pressuposto, para os gregos, a verdade é nada 

menos do que o efeito trazido precisamente pela transformação do sujeito. A transformação 

do sujeito é, ela mesma, um “preço a pagar” para o acesso à verdade (FOUCAULT, 2004). 

Opondo-se à ideia de que é porque existe que o sujeito é capaz de verdade, temos outra 

perspectiva, radicalmente distinta: é porque o sujeito se transforma que ele acede à 

verdade; é somente porque ele muda sua condição mesma de ser sujeito que ele se vê em 

face à produção de um conhecimento. 

Quando falamos em transformação, referimo-nos a um movimento só possível porque 

sustentado por outros dois: primeiro, o de uma atitude em relação ao mundo, que diz 

respeito a “um certo modo de praticar as ações” (FOUCAULT, 2004, p. 14). Por mais que 

situada no âmago da discussão sobre o chamado “cuidado de si”, essa atitude implicava, 

sobremaneira, uma determinada relação com o outro. Foucault enfatiza, a todo o tempo, 

que o “si” a que se refere o pensamento grego se constituía na imediata relação com o outro 

– distante, portanto, de qualquer l gica que associe o “si” ao individualismo e à solidão, 

mas que, antes, o inscreve sob a égide da prática social (FOUCAULT, 1995). O segundo 

movimento diz respeito a uma conversão do olhar: uma maneira particular de estar atento, 

neste caso, a si mesmo e ao próprio pensamento. A atitude de estar atento ao que se pensa 
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seria indissociável daquilo que se faz, que se pratica frente aos outros e, também, frente ao 

mundo. É, pois, somente investido de um atitude singular diante do mundo e porque 

dedicado a um tipo de atenção a si mesmo e de trabalho sobre si mesmo e sobre seus 

pensamentos, que o sujeito acede ao conhecimento (FOUCAULT, 2004). 

Das tantas possibilidades que temos de traçar, junto a Foucault, problemáticas acerca 

da infância, dedico-me aqui a pensá-la a partir destes pressupostos, de natureza ética (ou, 

de um tipo particular de ética), que ligam sujeito, verdade e transformação. Dizendo de 

outro modo, pensar em constituição de saber e de verdade sobre a infância implica, nesta 

perspectiva, assumir uma atitude diante do mundo, que não se separa de uma – por vezes 

necessária e urgente –, atenção e mesmo suspensão daquilo que pensamos. O que temos, 

portanto, é o convite a nós mesmos, pesquisadores, em relação a uma noção de saber 

intimamente relacionada a uma atitude e a um modo de olhar, atento e cuidadoso, sobre 

nossos próprios pensamentos sobre a infância. Dizendo de outro modo, pensar sobre a 

infância, eticamente, nos coloca em uma posição imperativa de transformação.  

Bem, mas por que organiza-se, neste texto, uma discussão sobre ética, sujeito e 

verdade, pautada pela transformação (ou não) do sujeito? Porque interessa aqui debater, 

afinal de contas, sobre os espaços de transformação de nós mesmos temos criado na relação 

que tecemos com a infância e com o que chamamos de “produção de conhecimento” sobre 

a infância. Mais do que isso, interessa pensar se existiria uma medida de transformação 

possível, de modo a que se possa promover outras formas, éticas, de nos relacionarmos 

com a infância. A discussão sobre a ética foucaultiana nos permite afirmar que é somente 

pautados, mediados pela transformação de nós mesmos que acedemos a qualquer forma de 

saber. Não há saber sem transformação. No intuito de promover uma analogia frente aos 

modos como nos produzimos como pesquisadores da infância, a questão parece ser não 

mais a de que produzimos – mesmo que, junto às crianças – um saber sobre a infância, mas 

na medida em que colocamos em suspeita e, com efeito, transformamos, nosso modo 

mesmo de ser pesquisador da infância. 

Dito isso, permito-me agora propor duas discussões que, penso, tensionam nossos 

modos de ver e fazer ver a infância. Mais particularmente, refiro-me a discussões sobre o 

tempo e o espaço da infância na qualidade de problemáticas que, a um só tempo, nos 

convidam à suspensão de certos saberes hegemônicos e, com efeito, nos colocam frente ao 

desafio da transformação.  

 
 
Infância-esquecimento: transformação de si na imprevisibilidade do novo 

começo 
 

Se existe um tempo que age indelevelmente sobre a infância (ou sobre o conceito de 

infância) é o tempo da memória. Entender a infância a partir da memória, pelo menos 

aquela que se liga ao senso comum, pressupõe colocá-la, por exemplo, sob a égide de um 

passado; mais, de um passado que é ou deve ser superado, de um passado a ser, não tanto 

afirmado e inventado, mas, antes, tornado marca, fincado na carne. Desde, a modo de 
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Casimiro de Abreu, “Oh! que saudades que tenho/ Da aurora da minha vida,/ Da minha 

infância querida/ Que os anos não trazem mais!” – de uma infância júbilo, lugar do edílio, 

projetado, lembrado –, àquele a ser, insistente e violentamente, construído por nós.  

No entanto, pensar outros tempos para a infância significa, também, situá-la em meio a 

outras questões: e se a infância fosse outra coisa do que pletora da memória? E se fosse ela, 

no lugar disso ou, mais do que isso, esquecimento? Coloco, então, a primeira 

pressuposição: a de uma infância-esquecimento. 

A partir de Nietzsche, compreendo o esquecimento como atividade primordial do 

homem. Ao contrário do que se entende em um sentido mais recorrente do termo, e tal 

como refere Maria Cristina Franco Ferraz, “o esquecimento, nesta concepção, não viria 

apagar as marcas já produzidas pela memória, mas, antecedendo à própria inscrição, 

impediria, inibiria qualquer fixação” (FERRAZ, 2010, p. 112). Diferente, portanto, de uma 

definição mais habitual, teríamos a memória como contrafaculdade, na medida em que ela 

se superpõe ao esquecimento, e não o contrário. O esquecimento atua, pois, como baliza do 

instante – entendido “como esse tempo em que já estamos e não estamos mais, que nos 

olha, que em vão tentamos interrogar e que o curso da linguagem carreia e, ao mesmo 

tempo, esquiva (FERRAZ, 2010, p. 114). Nesta perspectiva, o que se enfatiza é a 

valorização do esquecimento como abertura a um tipo de regozijo somente possível porque, 

primeiro, ele é afastado e antagônico a um passado ao qual não se pode acessar (ou seja, tão 

sentido, quanto perdido) e, segundo, porque, consequentemente, ele coincide com o 

presente, com o instante. 

Para Nietzsche, então, o esquecimento é uma força plástica, é a faculdade positiva pela 

qual a força (ou aquilo que está em jogo nas forças como expressão de uma vontade) torna-

se ativa (LAPOUJADE, 2003). O esquecimento é compreendido pelo autor “não como uma 

vis inertiae [força inercial], mas como uma força inibidora, ativa, positiva no mais rigoroso 

sentido” (NIETZSCHE, 1998, p. 47). O esquecimento torna-se, assim, uma espécie de 

“guardião” ou um aparelho inibidor. Sua importância definidora? O jogo sempre aberto 

para novas possibilidades de pensar o tempo, de pensar outras temporalidades, de pensar 

até mesmo outras dinâmicas a partir das quais entendemos a nós mesmos. Ao colocar o 

esquecimento como força, como potência, coloca-se em questão a abertura de um lugar 

para o novo e mesmo para o presente (uma vez que não fica preso ao passado), para um 

instante sempre renovável. 

O esquecimento de que Nietzsche fala remete ainda a um processo de digestão, 

ironicamente, tomado em um sentido literal. A digestão descrita por Nietzsche é a digestão 

do espírito. Dessa maneira, não é possível dizer que se trata de uma mera semelhança ou 

que espírito e digestão procedam por analogia. Antes disso, ao afirmar que “o espírito é um 

estômago” (NIETZSCHE, 1988, p. 212, grifo do autor), Nietzsche pretende romper com 

quaisquer distinções metafísicas entre corpo e espírito e, para esquivar-se dessa lógica, faz 

uso da linguagem não metafórica (FERRAZ, 2010). A partir daí, ao estilhaçar a metáfora, 

os entendimentos mais comuns de corpo e de espírito tornam-se incapazes de se sustentar. 

A importância disso? O sentido de podermos falar em um indivíduo dispéptico, que não 
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digere, “cujo estômago lento e pesado nunca se libera de um excesso de mem ria 

paralisante, não metabolizada” (FERRAZ, 2010, p. 116). Nesta concepção, uma infância-

dispéptica é aquela que se torna refém de seu passado e de suas marcas, endividada e 

comprometida com ele. A infância de uma memória paralisante é, também, aquela com 

quem se estabeleceram (estabelecemos), eminentemente, relações contratuais; é a infância 

da promessa (infância-promessa), e sobre ela o passado se remói como mera projeção. Eis 

aqui a diferença básica entre infância-memória e infância-esquecimento: a capacidade desta 

última de não suportar dívidas. De que dívidas se trata? Aquelas que insistem em afirmar 

que, para nós, “as crianças têm dois deveres. Um é o dever de crescer e de parar de ser 

crianças. O outro é o de serem felizes, ou melhor, de encenar a felicidade” (CALLIGARIS, 

2004, s/p). 

De modo contrário, a infância-esquecimento, seria aquela que quebra as promessas e 

não estabelece quaisquer relações contratuais, já que isso implicaria o aprimoramento e o 

desenvolvimento de uma memória que lhe é correlata. Para Nietzsche, ainda sobre o tema 

da dívida, “o devedor, para infundir confiança em sua promessa de restituição, para garantir 

a seriedade e a santidade de sua promessa, para reforçar na consciência a restituição como 

dever e obrigação, por meio de um contrato, empenha, ao credor, para o caso de não pagar, 

algo que ainda possua, sobre o qual ainda tenha poder” (NIETZSCHE, 1998, p. 53). O que 

a infância-memória empenha? O presente, o instante, já que, guardiã do futuro, é ele que 

lhe cabe entregar para a promoção de “um mundo melhor”, para o “progresso”, para o 

“desenvolvimento” (seu, da nação, da economia). 

De modo diverso, propõe-se aqui que a infância poderia ser tomada a partir do 

esquecimento, como infância-esquecimento, seja porque, como referido, age como a força 

plástica que inibe a produção das marcas, seja porque se coloca em outra relação com a 

novidade – ou, dizendo de outra forma, fazendo, em relação à própria infância e aos ideais 

e modelos que a tangenciam, começo e fim não rimarem – e isso na crença de que, quando 

ação e reação desmoronam, um certo mundo desmorona também (PELBART, 1998). 

De que novidade se trata? Para Nietzsche, da criação de um novo mundo, da 

possibilidade de interpretação renovada da memória no seio de uma “memória da vontade”: 

“s  assim a mem ria pode deixar de ser grilhão e, como efeito da vontade, aliar-se à alegria 

e à felicidade da afirmação criadora” (FERRAZ, 2010, p. 118). 

Não por acaso, o tema da novidade é caro a outros filósofos. Para Hannah Arendt, a 

novidade é fértil justamente porque inscrita sob a imagem do nascimento: este momento da 

mais pura descontinuidade, da ruptura, uma vez que nos abre as portas para algo que não 

conhecemos de imediato – e, portanto, à criação. O nascimento, na perspectiva de Arendt, 

diz respeito ao acontecimento imprevisível, “que não pode ser tomado como a 

consequência de uma causa e que não pode ser deduzido de nenhuma situação anterior” 

(LARROSA, 1998, p. 236). Mais do que isso, há uma complementaridade irrenunciável 

entre nascimento e ação: “(...) o novo começo inerente ao nascimento pode fazer-se sentir 

no mundo somente porque o recém chegado possui a capacidade de iniciar algo novo, isto 

é, agir ” (ARENDT, 2010, p. 10, grifos meus). O nascimento é, portanto, entendido como o 

“milagre que salva o mundo” (Ibidem), pois é nele que a faculdade de agir se estabelece 
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ontologicamente. 

Para tratar deste conceito, Arendt toma como exemplo mais emblemático o nascimento 

de Jesus. Para a autora, o nascimento de Jesus representaria a expressão mais nítida das 

qualidades de todo nascimento: “o milagre da novidade radical no mundo e a possibilidade 

sempre aberta da inauguração de um novo começo na hist ria” (LARROSA, 1998, p. 236), 

isso porque, “cada novo começo é, em sua natureza, um milagre – ou seja, sempre visto e 

experimentado do ponto de vista dos processos que ele interrompe necessariamente” 

(ARENDT, 2010, p. 223, grifos meus). 

Em oposição à incerteza e à imprevisibilidade do nascimento, o totalitarismo e seu 

horror ao incerto se mostra como face inegável. O totalitarismo, firmado nas projeções de 

futuro, na antecipação, ocupa-se com a produção antecipada do mesmo. O terror do 

totalitarismo, aliás, é justamente o fato de que ele tende cada vez mais a reduzir e destruir a 

novidade – e, com isso, reduzir o acontecimento e a vida. Diz Arendt que o “terror nasce do 

medo de que, com o nascimento de cada ser humano, um novo começo se eleve – daí o ato 

totalitário por excelência, matar as crianças, para eliminar do mundo a novidade que 

poderia ameaçá-lo” (Ibidem, p. 238). 

Em relação a essa discussão entre nascimento e totalitarismo, Larrosa (1998) propõe 

uma relação outra, na qual a pedagogia seja inserida. Se entendemos a educação como a 

forma pela qual as pessoas, as instituições, a cultura (de maneira mais ampla) recebem 

aqueles que nascem ou respondem à sua chegada, cabe perguntar acerca dos lugares que ela 

destina ou prepara para a infância. Trata-se de um lugar incerto, por se fazer ou, ao 

contrário, previsível e já determinado? Larrosa se utiliza da frase de Antonio Machado para 

responder a esta questão: “houve um pedagogo: chamava-se Herodes”. Mais do que isso, o 

autor questiona: “quais são as faces de Herodes hoje? Aquelas que temem a novidade, o 

imprevisível da infância?”. Em suma, “tanto a pretensão de manter a continuidade do 

mundo, quanto a pretensão de sua transformação radical exigem, no limite, o sangue 

infantil” (Ibidem, p. 238).  

Ao contrário, aceitarmos e restituirmos a “presença enigmática radical” da infância, 

acolhê-la em sua novidade, implica tomá-la em sua absoluta heterogeneidade (LARROSA, 

1998); significaria tratar a infância como “aquilo que sempre nos escapa, que inquieta o que 

sabemos, o que podemos e que coloca em xeque os lugares que construímos para ela” 

(Ibidem). A infância, nesta perspectiva, seria, assim, sempre outra coisa diferente do que 

podemos prever, talvez porque sempre está além do que sabemos, do que queremos, do que 

esperamos. 

Como podemos receber e responder à chegada daquele que nasce sem que isso 

implique em considerá-lo como ponto de partida de um processo de desenvolvimento, 

como matéria-prima para a promoção de uma nova ordem social, como sujeito de nossos 

planejamentos, como alvo de nossas expectativas e desejos sobre o futuro e, sobretudo, 

como algo a ser superado? Só há possibilidade de um mundo novo, só há novidade, só há 

saber que implique a transformação porque há nascimento, porque há infância. Só há 

verdadeira recepção ao novo quando não se “escreve antecipadamente a hist ria”, quando 

as marcas são deixadas para trás, e, no lugar delas, erige-se a afirmação do esquecimento. 
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Infância-viagem: transformação de si na errância da travessia 
 

Passemos, então, à segunda proposta, qual seja, a de pensar sobre a infância-viagem. 

Toma-se o conceito de viagem justamente por ele vincular-se a um não-lugar e, em sua 

potência, a um não-saber: viagem, portanto, como possibilidade de efetuar uma travessia da 

qual não se sai idêntico. Afinal, “viajar é isto: [é] deslocar-se para um lugar onde possamos 

descobrir que há, em nós, algo que não conhecíamos até então (CALLIGARIS, 2007, p. 

1)”. A viagem, vivida ou metafórica, guarda, em sua natureza, a marca de ser um 

acontecimento genuinamente definido por tensões, por transformações, por encontros e 

desencontros, por aquilo que se ganha e por aquilo que se perde pelo caminho. 

Zaratustra para Nietzsche, Kafka para Deleuze, o estrangeiro para Derrida. Não por 

acaso, as figuras tutelares do exílio, do viver fora da terra, da estrangeiridade são uma 

recorrente no pensamento filosófico (e não apenas nele) justamente porque, dentre tantas 

outras possibilidades, elas invocam e convocam a isto: ao deslocamento (mais uma vez, 

vivido ou metafórico) e da potência de fazer-se outro, no espaço, no tempo, na linguagem, 

no pensamento. 

Também não por acaso as metáforas entre viagem e amizade e viagem e amor sejam 

recorrentes: porque, tal como já referimos, o processo de transformação implica o diálogo e 

o encontro com o outro. Sobre isso, num belo e pequeno texto sobre amor e viagem, 

intitulado “Ilhas desconhecidas”, Contardo Calligaris (2007) lança algumas pressuposições 

sobre o efeito da viagem (e do amor, do outro) em nós. Mais, a partir da leitura d’O Conto 

da Ilha Desconhecida, de José Saramago, Calligaris (2007) nos oferece uma analogia que 

aproxima amor e viagem, encontro e transformação.  

No pequeno conto de Saramago, deparamo-nos com um protagonista que mantém e 

sustenta um desejo inarredável: o de encontrar a ilha desconhecida. Sob este intuito, ele vai 

até o rei e lhe pede um barco. O rei, inicialmente, nega: “Disparate, já não há ilhas 

desconhecidas (...). Estão todas nos mapas”. Mas, em seguida, e frente à manifestação 

daqueles que já estavam ao lado do homem, acaba cedendo: “Perante uma tão iniludível 

manifestação da vontade popular (...), o rei levantou a mão direita a impor silêncio e disse, 

Vou dar-te um barco, mas a tripulação terás de arranjá-la tu, os meus marinheiros são-me 

precisos para as ilhas conhecidas”. Talvez o ponto mais fundamental do conto seja, 

justamente, aquele do desejo obstinado do protagonista: “Quero encontrar a ilha 

desconhecida. Quero saber quem eu sou quando nela estiver”. É, pois, já inscrita na ordem 

no inesperado que a viagem à ilha desconhecida inicia: como tripulação, ele recebe uma das 

serviçais do palácio, que voluntariamente decide lhe acompanhar. Ao final, e no ponto que 

nos interessa discutir, uma das leituras possíveis para o conto é a de “o protagonista 

descobre que a mulher ao seu lado é a própria ilha desconhecida que ele procurava e que a 

verdadeira viagem é o encontro com um outro amado”. Segue o autor: “O outro amado nos 

transforma. O amor e a viagem têm isso em comum: tanto quanto a chegada numa terra 

incógnita, ele nos revela algo inesperado em n s” (CALLIGARIS, 2007, s/p, grifo meu). O 
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que encontramos, portanto, por meio da análise de Calligaris, é a sistematização de uma 

ideia a partir da qual não somos tão-somente nós que desvendamos algo no e do lugar que 

se assumimos como ponto de chegada de uma viagem; antes disso, e situado no lugar 

incerto e errático da travessia, nós mesmos nos vemos como mapas a serem traçados e 

percorridos. 

Persigo nas analogias, pois elas nos oferecem elementos importantes para sustentar o 

conceito cerne aqui – e tomo agora aquela que nos remete à amizade (também para pensá-la 

como uma espécie de viagem). Tal como entendida por Foucault, a amizade, este vínculo 

singular que se tece entre dois, não teria como objetivo a fixidez de identidades ou mesmo a 

institucionalização das relações, mas sua imediata subversão (tanto das identidades fixas, 

quanto das relações institucionalizadas) – e é por isso mesmo que o tema era tão caro a 

Foucault. Nesta perspectiva, a amizade concentra um mundo de possibilidades: no jogo 

com o amigo – um jogo instável, situado sob a marca da incitação, da desacomodação – 

torna-se possível para o indivíduo um movimento de autotransformação, jamais previsto de 

antemão, jamais entendido como resultado ou como objetivo último, e sim como espaço de 

afirmação e, sobretudo, de criação. 

Para Foucault, o trabalho do indivíduo sobre si mesmo – do qual a amizade fazia parte 

– não estava somente limitado ao domínio (estético) da existência, mas também, e talvez 

sobretudo, ao (inseparável) domínio ontol gico: “por meio dele alcança-se uma 

transformação total da forma de pensar e ser, a metamorfose do eu, a superação da própria 

individualidade e de seus limites” (ORTEGA, 1999, p. 53). A amizade implicaria, então, 

uma junção aparentemente paradoxal entre um conjunto de práticas de si na Antiguidade 

greco-romana: o cuidado de si e o desprender-se de si. Para Foucault, em sua leitura sobre 

os textos clássicos, a amizade pressupõe o fato de estar ligada a um “desprender-se de si 

mesmo”, e é precisamente este “desprender-se” que permite à amizade formas de criação (e 

não de previsão ou de antecipação do que ainda está por vir). 

Ainda em relação à amizade, pode-se dizer que ela não seria simplesmente um lócus de 

consenso, de placidez ou de tranquilidade. Antes, ela é o lócus no qual são travadas lutas de 

força: “no amigo, não devemos procurar uma adesão incondicional, mas uma incitação, um 

desafio [também aqui] para nos transformarmos” (Idem, 2000, p. 80, grifos meus). A 

amizade é, assim, o espaço vazio, ainda por se fazer, e exatamente por isso os indivíduos 

devem ser capazes de viver em suas contradições e tensões; ela é um lugar em que se torna 

possível um “determinado agonismo e que não pretende anular as diferenças” (Ibidem). 

Nesta discussão, a amizade constitui-se como uma espécie, também aqui, de viagem – neste 

caso, porque nos coloca numa posição radical de diferença em relação ao outro e que, em 

função disso, me convida a criar outras formas de ser eu mesmo. 

Talvez possamos reunir, por meio destas discussões, uma das pressuposições do 

conceito de infância-viagem, aquela que implica um deslocamento essencial daquilo que é 

da ordem de afetar e ser afetado e, ainda, de uma complementaridade irrenunciável entre 

infância e nossa própria transformação (e não mais da transformação da infância por meio 

de nossa intervenção). Ora, por esta perspectiva, também a viagem (e a infância-viagem) 

nos exige um movimento de “desprendimento” sem o qual, nossos corpos, eles mesmos, 
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não saem do lugar. A infância, assim, não seria, pois, tomada como lugar a ser descoberto, 

mas como não-lugar, como o espaço mesmo de travessia, em toda sua imprevisibilidade e 

potência sobre nossa transformação – dai, pois, infância-viagem. Se na analogia entre 

amor/amizade/viagem, há a presença de um outro (o amado, o amigo, o território 

inexplorado) que instaura um espaço de incitação, podemos dizer que, na infância-viagem, 

este espaço é aquele da incitação a um novo olhar ou, quem sabe, na proposição a uma arte 

de olhar, de (se) fazer presente, ou seja, olhar na qualidade de estar atento. Quanto ao 

movimento de “estar atento”, Foucault sugere que “a atenção é sinônimo de falta de 

intenção” e, neste caso, puro ato de generosidade. É a isso que a viagem convoca: à 

abertura que pressupõe, a um só tempo, a suspensão do julgamento e exercício da prática da 

espera. 

Geralmente, a metáfora do olhar nos remete a processos de “conscientização”, a 

práticas mais de ordem “libertária”, de nossa capacidade (ou não) de finalmente desvelar 

uma verdade que estaria lá, coberta e conservada: “abrir os olhos”, portanto, talvez fosse 

um objetivo cabível de educação neste sentido. Contudo, falo aqui, tal como Masschelein 

(2008), a partir de um outro tipo de olhar e de um outro tipo de educação do olhar e de 

incitação ao olhar (tal como penso, a infância-viagem sugere): algo que coloque em 

primeiro plano, justamente, a atenção, entendida como estado “no qual o sujeito e o objeto 

estão em jogo” (MASSCHELEIN, 2008, p. 36, grifos meus), de “fazer-se presente no 

presente” (p. 42): “estar ali de tal forma que o presente seja capaz de se apresentar a mim 

(...) e que eu seja exposto a ele de tal forma que eu possa ser transformado” 

(MASSCHELEIN, 2008, p. 42). 

Mas, afinal, quando mesmo começa uma viagem? É esta a pergunta lançada por 

Michel Onfray em seu belo ensaio sobre a viagem (2009). Seria no desejo, na escolha, na 

busca por informações por aquele país, por aquela cidade? Diz ele: sim, certamente tudo 

isso define o projeto, mas não só. O autor insiste: É quando decidimos partir para um lugar 

e não para um outro? Quando fechamos a mala, afivelamos a mochila? Não, diz ele, “é 

quando giramos a chave da fechadura e deixamos pra trás nosso domicílio, nosso porto de 

ancoradouro” (ONFRAY, 2009). Pois é disso que trata a infância-viagem: de girar a chave 

da fechadura e deixar pra trás, ou pelo menos suspender, em alguma medida, nossos portos 

de ancoradouro (ou, os saberes que, tão solidamente, construímos sobre e para ela; em 

outras palavras, essas bíblias que nos ensinam a rezar o terço da infância), deixar pra trás 

nosso domicílio (ou, esses lugares que construímos para ela e que, ainda que não como 

antes, nos movemos e dominamos com tanta propriedade) e, diria mais, quando nos 

desvencilhamos das vestes (aquelas que estavam dentro das nossas já tão pesadas malas) 

que, por vezes, apenas nos mostram nossas temporalidades descompassadas (dos casacos 

que levamos e não usamos, dos sapatos queridos que lá, na viagem, nos apertam, 

impedindo-nos de caminhar) (ONFRAY, 2009). Infância-viagem porque nos convida, 

acima de tudo, a nos tornarmos suscetíveis a novos mundos. 

Mas há, por fim, um outro elemento fundamental sobre a viagem e, por consequência, 

sobre a infância-viagem: o fato de que não há viagem sem retorno (ONFRAY, 2009). Só se 

viaja porque se há para onde voltar – sabendo que “voltar para é voltar de” (Ibidem, p. 90). 
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Voltar de uma viagem significa assumir (e saber que vamos precisar assumir) o tanto de 

desorganização, de desacomodação que ela nos provoca: por menor que seja a diferença de 

fuso horário, um outro tempo ecoa em nossa relação sono/vigília, fome/saciatez; talvez os 

músculos sintam e façam sentir nosso corpo diferentemente depois das caminhadas, talvez 

a viagem tenha cansado demais, ou, talvez, tenha nos deixado apenas o desejo de lá 

regressar ou, mais, de nela continuar. No entanto, a questão é saber se, no encontro com a 

infância-viagem, quando voltamos, voltamos os mesmos ou, acima de tudo, para o mesmo 

lugar. 

 
 
Considerações finais 
 

Busquei neste texto tecer algumas discussões sobre ética foucaultiana na relação com 

problemáticas que, entendo, se mostram importantes para o campo de pesquisa sobre 

infância e, mais propriamente, para aqueles que se dedicam à pesquisa com crianças. O que 

fundamentou esta relação foi a pressuposição – fornecida por Foucault, a partir de seus 

estudos sobre a Antiguidade clássica – de que não é possível sistematizarmos saberes e 

verdades sobre a infância sem que nós estejamos aí implicamos e, mais do que isso, sem 

que sejamos transformados. Busquei argumentar em favor do que seria, de fato, uma 

transformação: não se trata de mera mudança de opinião ou, eventualmente, mero estado de 

surpresa frente a algo que ouvimos, lemos, vemos. A transformação que este texto buscou 

sustentar se relaciona como uma alteração em nosso ser mesmo sujeito (talvez aqui, por 

extensão, sujeito pesquisador). Daí que, dentre tantas possibilidades de dinamizar esta 

transformação, uma delas, creio, situa-se na possibilidade de tensionar os tempos e os 

espaços da infância. E foi, pois, com este objetivo que teci os conceito de infância-

esquecimento e infância-viagem. 

Uma aproximação mais imediata sobre a origem destes dois conceitos seria, 

justamente, aquela que remete às noções de imagem-tempo e imagem-movimento – teses a 

partir das quais Deleuze desenvolve não apenas uma taxonomia das imagens e dos signos, 

mas sobretudo concentra toda uma filosofia sobre tempo e sobre o movimento a partir da 

sétima arte. Ainda que neste texto não tenha feito uso destes conceitos, deles, no entanto, 

interessou-me uma pressuposição básica: tal como sugerem os conceitos deleuzeanos, 

valho-me de uma potência ontológica ao relacionar infância e esquecimento e infância e 

viagem, na medida em que não se trata de uma infância acrescida de uma noção particular 

de esquecimento, nem daquela acrescida de uma noção particular de espaço (ou não-

espaço, como é caso da viagem). Ou seja, a infância não sendo mais representada por um 

tipo particular de tempo, que é a memória/esquecimento, nem direta, nem indiretamente, 

mas infância-esquecimento – algo que supõe, aqui, como visto, a criação de novos tempos 

da infância. A infância não ser mais representada pelo espaço (ou por uma posição que 

ocupa), mas infância-viagem – algo que supõe a criação de um não-lugar, de um vazio 

talvez. Foi este, então, o empreendimento aqui produzido. 

No entanto, mais (ou, talvez, menos) do que apresentar certezas e dados prontos, 
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finalizo este texto com a marca daquilo mesmo que o impulsionou: a renovada 

confrontação com a incertitude e vazio – marcas que dizem respeito, sobretudo, a um 

universo tão singular como o é o da infância e ao qual, como pesquisadores, talvez não nos 

caiba exatamente “desbravar”, mas a ele entregar-se totalmente. 
 

 

Notas 

 

1 Ainda que Deleuze tenha dedicado uma discussão sobre o que denominou “devir-criança”, não podemos daí 

empreender que a infância foi um campo sobre o qual se debruçou. Da mesma forma, por mais que Foucault tenha se 

voltado para a análise daquilo que chamou de instituições de “sequestro dos corpos” (dentre elas, a escola), não 

podemos afirmar que a infância foi tema de suas investigações. Tais considerações, obviamente, não nos furtam de 

compreender e de assumir, de um lado, que as análises tangenciais de ambos os autores nos permitem, diretamente, 

estabelecer importantes discussões sobre os conceitos de criança e de infância e, de outro, que o arcabouço teórico por 

eles deixados suscita, e isso vem sendo feito já há décadas, um conjunto significativo de discussões, mais uma vez, 

sobre os conceitos de criança e de infância. 

2 Sabemos que “uma das designações tradicionais de verdade está vinculada à sua perenidade e, consequentemente, sua 

irredutibilidade ao acontecimento histórico. A verdade é aquilo que permanece inalterável a quaisquer contingências” 

(CANDIOTTO, 2007, p. 204) – e não é esta, de modo algum, a noção de verdade assumida neste texto. Antes disso, 

menos do que uma “verdade-descoberta”, ocupada com questões de método, validade e, ainda, veracidade, Foucault 

trata de uma “verdade-acontecimento”, inscrita e marcada na hist ria, mobilizada por “choques arriscados, reversíveis 

e belicosos, enfrentados por aqueles que são tomados por ela” (Ibidem, p. 205). 

3 Referimo-nos aqui, pelo menos, aos volumes II e III da História da Sexualidade – respectivamente O uso dos prazeres 

(1998) e O cuidado de si (1995) –, bem como aos textos breves (colunas de jornal, entrevistas) hoje, em grande parte, 

já traduzidos para o português dos Ditos e Escritos e aos cursos A Hermenêutica do Sujeito (2004) e O Governo de Si 

e dos Outros (2010). 
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